
A INCLUSÃO SOCIAL VINCULADA AO CENTRO DE
REABILITAÇÃO

Larissa Carla SILVA PINTO (UnilesteMG); Rayanne CORDEIRO FERREIRA (UnilesteMG);

Anizaura Lídia RODRIGUES DE SOUZA (UnilesteMG)

Introdução: Esse trabalho teve como principal objetivo a inserção dos alunos de
psicologia na prática comunitária. A propósito houve uma parceria entre o projeto de
extensão com a disciplina “Psicologia Comunitária” obrigatória da grade curricular do
curso. Esse projeto teve como tema: “Intervindo em comunidades: práticas de
autogestão em diferentes contextos”. O local escolhido foi um CRG (Centro de
Reabilitação Geral) que fica localizado dentro de um centro universitário que tem uma
parceria com o SUS (Sistema Único de Saúde). A escolha foi de acordo com o
interesse do trio na realização da Prática Comunitária. Objetivo: Esse projeto teve
como principal objetivo observar se de fato está ocorrendo a inclusão social que é
proposta pelo Centro de Reabilitação juntamente com o tratamento, e como ela vem
sendo realizada. Metodologia: Utilizamos para a realização desse projeto, revisão
bibliográfica na qual serviu de auxílio para o entendimento dos assuntos abordados no
Centro de Reabilitação como; inclusão social, discriminação e deficiência física.
Foi utilizada também um acompanhamento neste centro, totalizando oito encontros,
onde cinco deles foram de observação do grupo de usuários e três foram de supervisão
com a psicóloga do local. Esses encontros aconteceram quinzenalmente e com duração
de mais ou menos duas horas. Nestes encontros tivemos contato com os usuários e
com o trabalho que é realizado dentro deste local podendo averiguar como acontece a
inclusão social neste centro. Resultados: Este Centro de Reabilitação, apesar de existir
a pouco tempo, tem uma estrutura física muito boa e uma equipe multidisciplinar
especializada para atender todas as necessidades dos pacientes. Essas pessoas nos
relataram que este tratamento tem trazido bons resultados para suas vidas e muitos
obstáculos têm sido alcançados. A psicologia tem tido um papel fundamental na
reabilitação dessas pessoas e tem ajudado muito no processo de inclusão social. Neste
local os profissionais trabalham com os pacientes para que eles possam adquirir
independência para algumas ações e que consigam levar uma vida o mais normal
possível conseguindo fazer coisas que até então eram impossíveis, como pegar um
ônibus, visitar amigas, trabalhar, cuidar da casa, cuidar dos filhos, entre outras. Para
que essa inclusão tenha sucesso, existe treinamentos dentro e fora do centro de
reabilitação. Conclusão: Tivemos um ganho enorme tanto pessoal como profissional. E
tivemos a oportunidade de observar a importância da  reabilitação, já que este processo
não se resume apenas em problemas físicos. E com a inclusão social dessas pessoas, o
preconceito tem tomado uma menor proporção na sociedade.
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